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DIAL – O país conta
com 2.602 emissoras
em frequência FM

Pesquisa da Abert revela que
número de emissoras
cresceu 97% em uma década

Ana Paula Siqueira
BRASÍLIA

Para quem acreditava que as
novas mídias seriam capazes
de colocar em risco o pres-

tígio do rádio, um estudo da Asso-
ciação Brasileira das Emissoras de
Rádio e Televisão (Abert) mostra
justamente o contrário. Nos últi-
mos dez anos, o número de emis-
soras FM passou de 1.322 em 2000
para 2.602 em 2010, o que significa
um aumento de 97%. A quantidade
de rádios em frequência AM, no en-
tanto, teve um tímido crescimento.
Nos últimos cinco anos apenas 79
emissoras foram ao ar.

A pesquisa revela, também, que
as pequenas rádios – com potência
de até 10KW – correspondem a 96%
das emissoras FM. As de até 1KW
de potência representam 50% das
rádios AM do país, em populações
de até 150 mil habitantes. No total,
o Brasil tem 9.184 emissoras. Des-
sas, 4.193 rádios comunitárias e 465
educativas.

Continua na página seguinte.
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Novas
mídias têm
papel
fundamental

O desenvolvimento regional
continua a fazer diferença. Na
Região Sul, 93,4% das residên-
cias possuem aparelho de rá-
dio, enquanto que na Região
Norte esse índice cai para
75,6%. E 17,7% dos municí-
pios em áreas rurais não têm
acesso ao serviço.

Essa exclusão, na avaliação
da Associação Brasileira de
Emissoras de Rádio e Televisão
(Abert) mostra que “a radiodi-
fusão continua com potencial
para expandir e alcançar a po-
pulação excluída”. Além disso,
a entidade verificou que as rá-
dios continuam a dar lucro. En-
tre 2005 e 2010 foi de 36% nas
rádios FM comerciais.

Por outro lado, 87,9% dos do-
micílios brasileiros possuem rá-
dio. A expectativa da Abert é
que esse percentual seja ainda

maior graças às novas mídias co-
mo iPods e celulares que agre-
gam o serviço, além dos rádios
presentes em cerca de 80% dos
carros da frota nacional.

Depende do uso
Para Jonas Valente, inte-

grante da ONG Intervozes –
Coletivo Brasil de Comunica-
ção Social, o crescimento do
número de emissoras se deve

ao “fortalecimento e interio-
rização” da economia brasilei-
ra. Mas esclarece que o uso
desse canal de comunicação
por políticos pode estar por
trás do fenômeno.

– Embora não tenhamos da-
dos sobre a concessão a políti-
cos, sabe-se que acontece. Res-
ta saber nas mãos de quem es-
tão essas rádios – acrescenta.

Valente desconfia também

do crescimento das receitas, o
qual, segundo ele, não está
acompanhando a economia, já
que o crescimento verificado
foi de 18% “enquanto a infla-
ção do mesmo período ficou
em 24%”. O que para ele é mais
uma demonstração de que as
rádios continuam sendo utili-
zadas por políticos.

Para o presidente da Abert,
Emanuel Carneiro, esse é mais
“um discurso tolo e ideológi-
co”. Ele sustenta que o país
avançou na questão do contro-
le das mídias por políticos e re-
bate que o lucro tenha sido me-
nor que a inflação. O cresci-
mento “em termos reais”, con-
clui, foi de 18,5%.

Apesar da críticas, Carneiro
comemora os resultados. Mesmo
com a concorrência imposta pe-
la televisão e internet, as emis-
soras continuam crescendo.

– O rádio vem se adaptando a
essa convergência digital por-
que está se tornando uma mídia
muito especifica e explora ni-
chos de uma maneira peculiar –
explica. – São rádios religiosas,
outras que dão apenas notícias
ou as que tratam exclusivamen-
te do trânsito. Tornou-se uma
prestação de serviços peculiar.

87,9%
Dos domicílios
brasileiros
têm aparelho
de rádio

17,7%
Dos municípios
brasileiros da área
não têm acesso
ao serviço
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EMANUEL CARNEIRO –
Rádio se tornou prestação
de serviço peculiar
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